
  UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:          /SGDĐT-TCCB-TC 

V/v chi hỗ trợ cho thí sinh thi 

THPT năm 2020 có hoàn cảnh 

khó khăn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Đăk Nông, ngày  

   

Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trung tâm GDTX-NNTH tỉnh ĐắK nông 

- Trung tâm GDNN-GDTX Tuy Đức. 

 
 

Căn cứ Công văn số 3740/UBND-KGVX ngày 24/7/2020 của Ủy Ban 

nhân dân tỉnh Đăk Nông, về việc hỗ trợ kinh phí cho thí sinh có có hoàn cảnh 

khó khăn tham dự kỳ thi THPT năm 2020. 

Nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh nhận được sự hỗ trợ kịp thời và để  

thuận tiện cho việc làm thủ tục hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán, Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Đăk Nông đề nghị các đơn vị trực thuộc, các Trung tâm tạm ứng 

trước nguồn kinh phí tại đơn vị, chi hỗ trợ các chế độ cho thí sinh tham gia kỳ thi 

THPT năm 2020 có hoàn cảnh khó khăn thuộc đơn vị trường mình (danh sách 

kèm theo) thời hạn chậm nhất chi trả cho các em đến hết ngày 31/7/2020. Tổng 

mức hỗ trợ cho một thí sinh là 310.000 đồng. Chi tiết theo định mức và nội dung 

sau: 

1. Hỗ trợ tiền ăn:   3 ngày x 50.000đ/ngày = 150.000 đồng 

2. Hỗ trợ tiền xe:   2 lượt  (đi, về)  x 10.000đ/lượt = 20.000 đồng 

3. Hỗ trợ tiền trọ:  2 đêm x 70.000đ/đêm = 140.000 đồng 
 

Sau khi thực hiện chi hỗ trợ  xong, các đơn vị tập hợp hồ sơ thanh toán gửi 

về Phòng Tổ chức cán bộ Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo (Đc. Lê Hồng 

Thanh) thời hạn trước ngày 05/8/2020, để Sở tổng hợp, rút kinh phí thanh toán 

tại kho bạc và hoàn trả cho đơn vị.  

Ghi chú: Yêu cầu các đơn vị thực hiện niêm yết công khai danh sách và 

định mức chi trả cho học sinh tại nhà trường để mọi người được biết. 

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c) 

- Lưu VT, TCCB-TC.(Th) 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

                   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                      Trần Sĩ Thành 
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